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S22 Enfermeiro
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

outubro

18

18 de outubro

35 questões

15 às 19h

4h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

(18 questões)
5 questões

Leia o texto que segue, ele é um trecho de um artigo de Ricardo B. de Araújo.

A torcida possui a propriedade de reunir, “na mesma massa”, pessoas situadas em
posições sociais diversas, homogeneizando, em torno dos clubes, as suas diferenças. Nesse processo, um mecanismo extremamente importante é o uniforme de
cada clube: ao mesmo tempo em que separa e distingue cada uma das torcidas,
ele “despe” cada torcedor da sua identidade civil e o integra em um novo contexto,
profundamente indiferenciado.
Nesse contexto de massa que é a torcida inexistem desigualdades, pelo menos
em princípio. Todos estão ali reunidos pela paixão, para torcer por um dos clubes
e, portanto, cada torcedor tem, nesse momento, os mesmos direitos que qualquer
outro.
Este último ponto é de grande importância, pois nos leva, de certa forma, da
igualdade à liberdade. Com efeito, se todos os torcedores são considerados
moralmente iguais, abre-se, então, a possibilidade para que cada um deles possa,
com toda a legitimidade, ter uma visão inteiramente pessoal do andamento
da partida, da escalação dos times, enfim, de qualquer aspecto relacionado ao
mundo do futebol.
Qualquer torcedor pode, inclusive, discordar das “autoridades” em futebol, os
técnicos, os dirigentes ou comentaristas, sem que sua interpretação seja considerada insolente ou descabida. Este é um contexto em que, de alguma forma, todo
mundo tem opinião, e todos têm o direito de exprimi-la, ou seja, são livres para
explicitá-las sem sofrer qualquer constrangimento. É exatamente por isso que
as discussões sobre o futebol são consideradas “intermináveis”. Na verdade, essa
impressão é causada pela própria dificuldade de se chegar a algum consenso
num ambiente tão pluralista e democrático.
Existe, portanto, no futebol, uma área de decisão privada, na qual cada torcedor
tem liberdade para julgar e escolher segundo suas próprias inclinações, sem ter
que sofrer qualquer interferência. Lembremo-nos de que a própria opção por se
torcer por determinado clube, de trocá-lo por outro, ou mesmo de se desinteressar por futebol, são resoluções de “foro íntimo”, que não interessam a ninguém, e
que devem, assim, ser tomadas com toda a independência.
Platão & Fiorin: Lições de texto: leitura e redação
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1. Analise as afirmativas abaixo feitas sobre o texto.
1. Os comentários feitos são genéricos sobre
qualquer torcida de qualquer clube em qualquer jogo.
2. O autor não expõe seus pontos de vista; usa
apenas conceitos concretos, apresentando suas
opiniões e comentários de maneira implícita.
3. O texto afirma e nega a diversidade entre as
pessoas ao longo do texto.
4. A torcida de futebol não pode ser exemplo de
organização social, pois entre os torcedores
existe diferença de classe.
5. Do ponto de vista do autor, a torcida é um
mecanismo social de participação e não de
alienação.

3. Relacione as colunas abaixo, em relação à oração
sublinhada:
Coluna 1 Tipo de oração
1.
2.
3.
4.
5.

Coluna 2 Períodos
(
(
(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

sindética aditiva
sindética adversativa
assindética
oração principal
sindética conclusiva

(
(

) Estudou para a prova, no entanto obteve
resultado insatisfatório.
) O candidato entendeu a prova, portanto pode
fazer as questões.
) Você não pode desanimar, pois, afinal, é um
guerreiro nato.
) O atleta treina, compete e não consegue
medalhas.
) Ele não veio nem telefonou.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

2. Observe as frases sublinhadas nos períodos abaixo.
Elas são subordinadas adverbiais e exprimem, por
suas conjunções, valores diversos.

a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa em que o valor expresso
pela conjunção está corretamente colocado entre
parênteses.

4. Assinale a alternativa que apresenta a frase corretamente pontuada.

a. ( X ) Os amigos ajudaram aquela família como foi
possível. (conformidade)
b. ( ) Fiz-lhe um sinal que se calasse. (consequência)
c. ( ) Não chegarei a lugar nenhum por mais
depressa que ande. (causa)
d. ( ) Procederam segundo ordenava a lei. (condição)
e. ( ) Logo que chegou a Bombinhas, percebeu as
suas belezas naturais. (comparação)
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( )
( )
( )
(X)
( )

a. (
b.
c.
d.
e.

1•4•5•3•2
2•4•5•1•3
2•5•3•4•1
2•5•4•3•1
3•1•4•2•5

) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela
empresa, a nomeação dos aprovados.
( X ) Ainda não sabemos quando ocorrerá, naquela
empresa, a nomeação dos aprovados.
( ) Ainda não, sabemos quando ocorrerá,
naquela empresa a nomeação dos aprovados.
( ) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela
empresa, a nomeação, dos aprovados.
( ) Ainda não sabemos, quando ocorrerá naquela
empresa a nomeação, dos aprovados.
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5. Relacione as colunas abaixo, analisando o vício de
linguagem presente na frase.

Atualidades

Coluna 1 Vício de linguagem

6. Em 2013, Edward Snowden, até então um desconhecido técnico que prestava serviços para a CIA,
ganhou notoriedade internacional ao revelar um
esquema de espionagem a pessoas e instituições.

1.
2.
3.
4.
5.

Obscuridade
Pleonasmo vicioso
Ambiguidade
Barbarismo
Cacófato

Coluna 2 Frases
( ) Presidente e Governador se desentenderam
por causa da sua má administração.
( ) Ele advinhou o que estava por vir.
( ) Entrou para dentro e viu o estrago feito pelas
chuvas.
( ) Você fica gastando mais do que pode!
( ) A experiência com ratos que antes não tinha
dado certo foi feita com outro grupo de ratos
que só confirmou o já previsto.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1•4•2•5•3
3•4•2•1•5
3•4•2•5•1
3•5•2•4•1
4•2•3•5•1

5 questões

Assinale a alternativa que identifica consequências das
revelações de Snowden.
a. ( ) A invasão da Ucrânia pelas tropas russas.
b. ( X ) Um esfriamento das relações diplomáticas
entre os Estados Unidos da América e alguns
países, entre eles, o Brasil.
c. ( ) O rompimento das relações diplomáticas
entre os Estados Unidos e a Alemanha em virtude da denúncia de que a presidente Ângela
Merkel estava sendo espionada.
d. ( ) A deposição de Ângela Merkel, presidente da
Alemanha, em face das revelações contidas
nos relatórios divulgados por Snowden.
e. ( ) A prisão de funcionários diplomáticos norteamericanos no Brasil, acusados de espionagem das descobertas da Petrobras no Campo
de Libras, no litoral brasileiro.

7. Desde 2014 arrasta-se uma grave crise diplomática
em virtude do conflito entre forças rebeldes apoiadas
pela Rússia e o Governo Central da Ucrânia.
Identifique o fato que determinou o início desse
conflito.
a. ( ) A anexação da Ucrânia ao território russo.
b. ( ) A anexação da Ucrânia ao território da Crimeia.
c. ( X ) A anexação da Crimeia ao território da Rússia.
A Crimeia é uma região do Sul da Ucrânia
onde a maioria dos habitantes fala russo.
d. ( ) A anexação da Crimeia, uma região autônoma
que fala russo no Sul da Ucrânia, ao território
ucraniano.
e. ( ) A anexação da Crimeia, uma região autônoma
que fala russo no Sul da Ucrânia, ao território
da OTAN.
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8. Em 2014, ocorreu no Oriente Médio um longo conflito, na realidade um novo episódio de uma guerra
que nunca acaba e que dura desde 1948.

10. Em dezembro de 2014, realizou-se em Lima
a Conferência das Nações Unidas para Mudanças
Climáticas (COP-20).

Assinale a alternativa que identifica o episódio.

Depois de semanas de negociação os países participantes aprovaram o rascunho de um futuro acordo
global do clima.

a. ( X ) Conflito entre as Forças Armadas de Israel e
Palestinos, que provocou centenas de mortos
e feridos e grande destruição na região da
Faixa de Gaza.
b. ( ) Conflito entre os grupos Hezbollah e Hamas
que provocou centenas de mortos e feridos e
grande destruição na região da Faixa de Gaza.
c. ( ) Luta entre os guerrilheiros da Al Fatah e grupos armados do Hezbollah, causando grande
apreensão na região da fronteira de Israel e
Líbano.
d. ( ) Invasão de Israel por grupos armados treinados pela Irmandade Muçulmana, comandada
pelo General Abdel Fattah al-Sisi.
e. ( ) Conflito entre as Forças Armadas de Israel e
o ISIS, grupo político que deseja chegar ao
poder no Egito.

9. A data de 15 de março tem uma grande importância na História de Bombinhas. Por quê?

Assinale a alternativa que explica a razão.
a. (

b.

c.

d.

a. (

b.

c.

d.

e.

) Em 15 de março de 1500, chegou a Bombinhas
o navegador espanhol Sebastião Caboto, o
primeiro habitante europeu da cidade.
( ) Em 15 de março de 1891, a pequena população do lugar, em renhido combate, venceu a
tribo de tupis-guaranis que tentava conquistar a vila.
( ) Nessa data, no século XVIII, foi instalada pelo
Rei de Portugal, D. João VI, a primeira armação
de baleias, que se tornou a base da economia
da região.
( ) Em 15 de março de 1991, foi criado, pela
Assembleia Legislativa do Estado, o município
de Bombinhas, cujo território foi desmembrado de Porto Belo.
( X ) Em 15 de março de 1992, a emancipação do
Município foi aprovada pela imensa maioria
da população em um plebiscito que tinha
sido autorizado pela Assembleia Legislativa
do Estado no ano anterior.

O documento ganhou grande importância para os
países em vias de desenvolvimento.
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e.

) O rascunho do futuro acordo faz previsão de
que cerca de 80% do custo global dos esforços
para diminuir o aquecimento, sejam suportados pelas 5 maiores economias do planeta.
( ) O documento assegura que os países mais
pobres devam receber, nos próximos 10 anos,
cerca de 100 bilhões de dólares norte-americanos, para financiarem o combate à poluição.
( X ) O documento ressalta a culpa histórica de
emissões de gases de efeito estufa, atribuindo mais responsabilidades aos países
desenvolvidos em comparação aos países em
desenvolvimento.
( ) No documento, os países desenvolvidos assumem a responsabilidade histórica das emissões de gases de efeito estufa, comprometendo-se a “limpar o planeta” em curto espaço
de tempo.
( ) Com exceção dos Estados Unidos, os países
desenvolvidos assumem neste documento a
responsabilidade histórica das emissões de
gases de efeito estufa, comprometendo-se a
“limpar o planeta” em curto espaço de tempo.
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Legislação Municipal

3 questões

11. Considerando o que dispõe o Regime Jurídico
dos Servidores Públicos do Município de Bombinhas,
ação disciplinar, quanto à suspensão e advertência,
prescreverá em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1 ano.
2 anos.
3 anos.
5 anos.
10 anos.

12. Conforme disposto no Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Bombinhas,
assinale a alternativa correta.
a. ( ) Constituem indenizações ao servidor: ajuda
de custo; diárias e adicionais.
b. ( ) As indenizações incorporam-se ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
c. ( ) As gratificações e os adicionais nunca se incorporam ao vencimento ou provento.
d. ( X ) A concessão de ajuda de custo é incompatível
com a concessão de diárias e vice-versa.
e. ( ) Além do vencimento, somente poderão ser
pagas ao servidor as seguintes vantagens:
indenizações e gratificações.

13. Analise o texto abaixo de acordo com a Lei
Complementar no 7/02, que institui o Regime Jurídico
dos Servidores Públicos do Município de Bombinhas:
O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de     em relação à hora normal de trabalho,
quando prestado em dias úteis e     quando prestado em domingos e feriados.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

50% • 100%
30% • 50%
25% • 50%
20% • 100%
20% • 50%

Noções de Informática

5 questões

14. O MS Word 2007 em português dispõe de um
contador de palavras localizado na barra inferior à
esquerda da janela do software.
Este recurso é clicável e ao clicá-lo pode-se obter
informações sobre:
1.
2.
3.
4.

Palavras
Caracteres incluindo espaços
Caracteres desconsiderando espaços
Linhas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

15. Para contar as células que contêm números em
um dado intervalo de células do MS Excel 2010 em
português, deve-se empregar a função:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

SOMA
CONTASE
CONT.NÚM
PROCV
PROCH

16. O caractere que sinaliza que a referência a linhas
ou colunas não deve ser atualizada, isto é, deve ser
mantida fixa, ao replicar o conteúdo de células que
contêm fórmulas copiando ou arrastando-as, ao editar
fórmulas no MS Excel 2010 em português é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

!
$
&
#
@

Página 7

Município de Bombinhas
S22 Enfermeiro

17. Identifique os itens que constituem opções
de formatação de parágrafos da caixa de diálogo
‘Parágrafo’ presente no MS Word 2007 em português.
1. Recuos tanto da esquerda quanto da direita,
inclusive com a opção de espelhar os recuos.
2. Recuo especial da primeira linha do parágrafo.
3. Espaçamento antes e depois do parágrafo.
4. Cor, tamanho e estilo da Fonte.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

18. O MS Word 2007 em português permite definir
um plano de fundo da página.
São opções de plano de fundo da página:
1.
2.
3.
4.

Marca d’água de imagem
Marca d’água de texto
Bordas de Página
Cor da página

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)

Município de Bombinhas
S22 Enfermeiro

Conhecimentos Específicos
19. Entre as intervenções não farmacológicas utilizadas para a dor em recém-nascidos, podemos citar:

21. Em relação a queimaduras, analise as afirmativas
abaixo:

a. (

b.

c.

d.

e.

) administração de soro, por via oral, sucção
não nutritiva, amamentação, contato pele a
pele, diminuição do estímulo sensorial.
( ) administração de substâncias adocicadas, por
via oral, sucção nutritiva, amamentação, contato pele a pele, diminuição do estímulo tátil.
( ) administração de soro, por via oral, sucção
não nutritiva, amamentação, contato pele a
pele, diminuição do estímulo motor.
( X ) administração de substâncias adocicadas, por
via oral, sucção não nutritiva, amamentação,
contato pele a pele, diminuição do estímulo
tátil.
( ) administração de substâncias adocicadas, por
via oral, sucção não nutritiva, amamentação,
contato pele a pele, diminuição do estímulo
sensorial.

20. Para que o profissional de saúde possa estabelecer prioridades, no atendimento das urgências, as
mesmas podem ser classificadas em níveis: 1, 2, 3 e 4.
São classificadas como de nível 1, as emergências e
urgências:
a. (

b.

c.

d.

e.

) de prioridade mínima, em que não há necessidade de atendimento médico, apenas de uma
avaliação por profissional de saúde.
( ) em que há necessidade de atendimento
médico, não necessariamente de imediato,
mas dentro de poucas horas.
( ) em que há necessidade de uma avaliação
médica, mas não há risco de perda de vida
ou de perda de funções, podendo aguardar
várias horas.
( ) que necessitam apenas de conselhos por telefone, orientações sobre uso de medicamentos, cuidados gerais ou encaminhamentos.
( X ) em que haja risco imediato de vida, e/ou a
existência de risco imediato ou secundário de
perda funcional grave.

(17 questões)

1. As queimaduras de primeiro grau afetam
somente a epiderme sem formar bolhas, apresentam vermelhidão, dor e edema.
2. Para avaliação da extensão da queimadura em
urgências, recomenda-se a utilização da regra
dos nove, sendo que a superfície palmar do
paciente, excluindo-se os dedos, representa
cerca de 1% da superfície corpórea queimada.
3. Uma queimadura em adulto cuja extensão/
profundidade atinge mais que 20% da superfície corpórea queimada é considerada grave.
4. Nos casos de queimaduras, algumas regiões
são consideradas como áreas nobres. Entre
essas, podemos citar: face, pescoço, mãos,
região inguinal e grandes articulações.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

22. No atendimento de uma urgência ou emergência,
o socorrista deve estar atento à hipóxia, pois a mesma
determina morte do Sistema Nervoso Central e a
falência generalizada de todos os mecanismos da vida.
Isto pode ocorrer em um tempo aproximado de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1 minuto.
3 minutos.
7 minutos.
8 minutos.
10 minutos.
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23. Em relação ao choque, correlacione a coluna da
esquerda com a da direita:

25. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação às hemorragias.

Coluna 1 Choque
1.
2.
3.
4.
5.

(

Choque anafilático
Choque hipovolêmico
Choque neurogênico
Choque septicêmico
Choque cardiogênico

(
(

Coluna 2 Choque
(

(
(

(

(

) ocorre devido à redução do volume intravascular por causa da perda de sangue, plasma,
ou água perdida em diarreias e vômitos.
) pode ocorrer devido a uma infecção sistêmica.
) ocorre na incapacidade de o coração bombear
um volume de sangue suficiente para atender
às necessidades metabólicas dos tecidos.
) é uma reação de hipersensibilidade sistêmica,
que ocorre quando um indivíduo é exposto
a uma substância à qual é extremamente
alérgico.
) decorre da redução do tônus vasomotor normal por distúrbio da função nervosa.

(

) Podem ser classificadas em arteriais e venosas
e, para fins de primeiros socorros, em internas
e externas.
) Na hemorragia venosa o sangue sai em jato e
se apresenta com coloração vermelho escuro.
) Hemoptise é a perda de sangue que vem dos
pulmões, através das vias respiratórias.
) Nas hemorragias internas, o sangue extravasa
em uma cavidade pré-formada do organismo,
como peritônio, pleura, pericárdio, meninges,
cavidade craniana e câmara do olho.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V•V•V•F
V•V•F•V
V•F•V•V
F•V•F•F
F•F•V•V

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.

26. O câncer (CA) de mama é o mais incidente em
mulheres.

a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

( )
( )
(X)
( )
( )

1•5•4•2•3
2•3•1•5•4
2•4•5•1•3
3•1•2•5•4
3•5•4•2•1

24. Para glicemia nos recém-nascidos, utiliza-se a
punção do calcanhar, que deve ser realizada:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

na face lateral ou medial do calcanhar.
na face lateral ou central do calcanhar.
na face distal ou medial do calcanhar.
na face anterior ou central do calcanhar.
no centro ou face distal do calcanhar.
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a. (

b.

c.
d.

e.

) O carcinoma ductal in situ é uma proliferação
epitelial neoplásica intraductal que ultrapassa
a membrana basal.
( ) O risco de câncer de mama aumenta com a
idade, sendo que a maioria dos tumores é
diagnosticada a partir dos 40 anos.
( ) A realização de mamografia a cada ano é recomendada para as mulheres acima de 50 anos.
( X ) São fatores de risco: idade, ingestão regular
de álcool, menarca precoce, menopausa tardia, 1a gravidez após os 30 anos, obesidade e
nuliparidade.
( ) O exame clínico das mamas deve incluir a
inspeção estática, a inspeção dinâmica e a
palpação das mamas.
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27. A icterícia é um dos problemas mais comuns no
período neonatal e se expressa pela hiperbilirrubinemia no sangue.

29. Os enfermeiros são profissionais habilitados para
atender/acompanhar inteiramente o pré-natal de
baixo risco na rede básica de saúde.

Considera-se como hiperbilirrubinemia a concentração
sérica de bilirrubina indireta maior que     mg/dl
ou de bilirrubina direta maior que     mg/dl,
desde que esta represente mais que 10% do valor de
bilirrubina total.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
(

Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

0,5 • 0,5
1,0 • 0,5
1,0 • 1,0
1,5 • 1,0
1,5 • 1,5

28. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) em relação à reanimação
cardiorrespiratória.
(

) Na eminência de uma parada cardiorrespiratória, a ventilação deve ser iniciada antes das
compressões torácicas.
( ) A profundidade de compressão mínima é de
2 polegadas (5cm) em adultos e crianças, e
1,5 polegadas (4 cm) em bebês.
( ) A frequência das compressões deve ser no
mínimo de 100 por minuto.
( ) A pressão cricoide deverá ser usada apenas se
a vítima estiver profundamente inconsciente
e, em geral, requer um terceiro socorrista,
não envolvido em ventilações de resgate ou
compressões.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

(

V•V•V•F
V•F•V•V
V•F•F•V
F•V•V•F
F•V•F•V

(
(

) O Teste Imunológico de Gravidez é considerado o método mais sensível e confiável para
o diagnóstico da gravidez, embora seja um
teste caro.
) Quando o atraso menstrual for superior a
12 semanas, o diagnóstico de gravidez poderá
ser feito pelo exame clínico.
) Amolecimento da cérvice uterina é um sinal
de certeza que a mulher está grávida.
) Os batimentos cardíacos fetais são detectados pelo sonar a partir de 16 semanas e pelo
Pinard a partir de 20 semanas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•F•V
V•V•F•F
V•F•V•F
F•V•V•F
F•F•V•V

30. Com relação à assistência às mulheres nos períodos clínicos do parto, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) As parturientes devem ser submetidas à tricotomia e ou enema para a prevenção de infecções puerperais.
( ) Durante o trabalho de parto, os batimentos
cardíacos fetais devem ser auscultados antes,
durante e após a contração, a cada duas horas.
( ) O uso da ocitocina é uma prática recomendada para todas as parturientes, pois reduz
o tempo do primeiro estágio do trabalho de
parto.
( ) A manobra de Valsalva, durante o segundo
estágio do trabalho de parto, é uma prática
que deve ser utilizada.
( X ) No primeiro estágio do trabalho de parto, não
se recomenda a posição supina, pois reduz o
fluxo sanguíneo uterino.
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31. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença
que representa um dos maiores problemas em saúde
pública no Brasil. Assim, é alto o número de atendimentos de usuários com elevações agudas do nível
pressórico nas Unidades Básicas de Saúde.

32. No edema agudo do pulmão (EAP), o fluxo aumentado de líquidos ultrapassa a capacidade de drenagem
realizada pelos vasos linfáticos. A equipe de saúde da
Atenção Primária deve estar atenta para o diagnóstico
precoce e concomitante manejo clínico inicial.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:
1. O EAP é uma das principais formas clínicas
da insuficiência cardíaca aguda, mas pode ter
origem não cardiovascular.
2. O diagnóstico do EAP é principalmente realizado por meio de exame de raio X.
3. No exame físico, o quadro clínico geralmente
é dramático, com o paciente apresentando
taquipneia intensa, rubor, sudorese, uso de
musculatura acessória, tosse com ou sem
expectoração espumosa e rosada, além de
cianose.
4. Na ausculta pulmonar são identificadas
crepitações pulmonares difusas (desde
as bases até os ápices), podendo ocorrer
também sibilos e roncos.
5. No EAP pode ocorrer turgência jugular, edema
de membros inferiores e de parede abdominal
e hepatomegalia, dependendo do grau e tipo
de insuficiência cardíaca congestiva.

(

) Nas emergências hipertensivas ocorre progressiva lesão aguda de órgãos-alvo e risco
iminente de morte, que necessitam de
redução imediata da pressão arterial com
agentes anti-hipertensivos parenterais.
( ) Nos casos de urgência, a atuação sobre o
controle pressórico deve ser realizada de
forma menos intensa que nas emergências,
podendo-se estabelecer esse controle em até
24h, com medicações por via oral.
( ) Sintomas de crise hipertensiva são: cefaleia,
alterações visuais, déficit neurológico, dor
precordial e dispneia.
( ) Nos casos de emergência e urgência hipertensiva, o paciente deve ser encaminhado para
um serviço de urgência e emergência.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•V•F
V•V•F•F
V•F•V•V
F•V•V•F
F•F•V•V
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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33. A avaliação multidimensional do idoso é o processo diagnóstico utilizado para avaliar a saúde do
idoso.

34. Entre as ações para o controle do câncer do colo
do útero, destacam-se as de detecção precoce, que
são realizadas, em sua maioria, na atenção básica.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.

1. A síndrome do “ombro doloroso” é uma
importante causa de dor, limitação funcional e
dependência física no idoso.
2. A avaliação dos sistemas funcionais principais
se dá pela análise da cognição, humor, mobilidade e comunicação.
3. O Mini Exame do Estado Mental é utilizado
para a avaliação do humor do idoso.
4. O Mini Exame do Estado Mental é indicado
especificamente para o diagnóstico de
demência.
5. O diagnóstico específico de demência não
depende exclusivamente do resultado de
testes cognitivos.

(

(

(

(

(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

) O adenocarcinoma é o tipo de câncer do
colo uterino mais incidente e que acomete o
epitélio escamoso.
) A vacinação anti-HPV elimina a necessidade
da prevenção secundária por meio do rastreamento, pois a mesma oferece proteção para
outros vírus oncogênicos.
) O início da coleta do exame citopatológico
deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.
) O rastreamento em gestantes deve seguir as
mesmas recomendações de periodicidade e
faixa etária das demais mulheres.
) Não há indicação para rastreamento do
câncer do colo do útero e seus precursores em
mulheres que não tenham iniciado atividade
sexual.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V•F•V•F•V
V•F•F•V•V
F•V•F•V•F
F•F•V•V•V
F•F•V•F•V
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35. O Diabetes Mellitus (DM) é um transtorno
metabólico que está em crescente prevalência.
Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto:
1. O DM tipo 1 acomete principalmente os adultos e adolescentes, havendo uma tendência à
hiperglicemia grave e cetoacidose.
2. No DM tipo 1 há destruição da célula beta
que leva ao estágio de deficiência absoluta de
insulina.
3. No DM tipo 2 há uma deficiência relativa de
insulina, sendo que a ocorrência de cetoacidose é rara.
4. A poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso são sinais e sintomas mais
frequentes no DM tipo 2.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)
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